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(57) Ємнісний негасенсор з частотним виходом,
що містить вимірювальний блок, перша клема яко-

го з'єднана з загальною шиною, ємність, перший
вивід якої з'єднаний з другою клемою вимірюваль-
ного блока, та ємність первинного ємнісного вимі-
рювального перетворювача, який відрізняється
тим, що як ємність використана від'ємна ємність С-
негатрона, другий вивід якої з'єднано з першим
виводом ємності первинного ємнісного вимірюва-
льного перетворювача, другий вивід якої з'єднано
з загальною шиною, а паралельно вимірювально-
му блоку підключено індуктивність.

Корисна модель відноситься до вимірювальної
техніки, в тому числі до перетворювачів неелект-
ричних вимірюваних параметрів в електричні.

Відомий ємнісний сенсор, що складається з
двох паралельно з'єднаних конденсаторів. [А.М.
Туричин, П.В. Новицкий, Е.С. Левшина, В.С. Гут-
ников, С.А. Спектор, И.А. Зограф, Б.Э. Аршанский,
В.Г. Кнорринг, П.Д. Пресняков. Электрические из-
мерения неэлектричесиких величин. - Ленинград:
Энергия, 1975, вып. 5, ст.293-301].

Недоліком такого ємнісного сенсора є низька
чутливість.

Найбільш близьким до запропонованого при-
строю є ємнісний сенсор з вимірювальним колом у
вигляді подільника напруги, що містить генератор
напруги, перший вивід якого з'єднаний з першим
виводом ємності, а другий - з загальною шиною,
другий вивід ємності з'єднаний з першою клемою
вимірювального блоку, друга клема якого з'єднана
з загальною шиною, паралельно вимірювальному
блоку під'єднана ємність первинного ємнісного
вимірювального перетворювача [Левшина Е.С.,
Новицкий П.В. Электрические измерения физиче-
ских величин: Измерительные преобразователи. -
Л.: Энергоатомиздат, 1983, С.53, 54, 145].

Недоліком такого ємнісного сенсора є низька
чутливість та погана завадозахищеність.

В основу корисної моделі поставлено задачу
розробки ємнісного негасенсора з частотним ви-
ходом, в якому за рахунок введення нових елеме-
нтів і зв'язків між ними досягається підвищення

завадозахищеності та точності вимірювання за
рахунок підвищення чутливості ємнісного негасен-
сора з частотним виходом.

Поставлена задача вирішується тим, що в єм-
нісному негасенсорі з частотним виходом, що міс-
тить вимірювальний блок, перша клема якого з'єд-
нана з загальною шиною, ємність, перший вивід
якої з'єднаний з другою клемою вимірювального
блоку, та ємність первинного ємнісного вимірюва-
льного перетворювача, як ємкіть використана ві-
д'ємна ємність С-негатрона, другий вивід якої з'єд-
нано з першим виводом ємності первинного
ємнісного вимірювального перетворювача, другий
вивід якої з'єднано з загальною шиною, а парале-
льно вимірювальному блоку підключено індуктив-
ність.

В якості С-негатрона можна використати на-
півпровідникові прилади, в яких спостерігається
ефект від'ємної ємності або схемотехнічну реалі-
зацію на біполярних, польових транзисторах або
операційному підсилювачі.

На кресленні наведена схема ємнісного нега-
сенсора з частотним виходом.

Пристрій містить вимірювальний блок 1, пер-
ша клема якого з'єднана з загальною шиною 2,
ємність 3, перший вивід якої з'єднаний з другою
клемою вимірювального блоку 1, та ємність пер-
винного ємнісного вимірювального перетворювача
5, в якості ємності 3 використана від'ємна ємність
С-негатрона 3, другий вивід якої з'єднано з пер-
шим виводом ємності первинного ємнісного вимі-
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рювального перетворювача 5, другий вивід якої
з'єднано з загальною шиною 2, а паралельно ви-
мірювальному блоку підключено індуктивність 4.

Пристрій працює наступним чином. Від'ємна
ємність С-негатрона 3, індуктивність 4 та ємність
первинного ємнісного вимірювального перетворю-
вача 5 утворюють паралельний коливальний кон-
тур, з якого знімається вихідний сигнал на вимірю-
вальний блок 1, перша клема якого з'єднана з
загальною шиною 2.

Резонансна частота паралельного коливаль-
ного контуру визначається виразом:
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де Сх - ємність первинного ємнісного вимірю-

вального перетворювача 5;
С(-) - від'ємна ємність С-негатрона 3.
За рахунок від'ємної ємності С-негатрона 3 в

схемі виникає автогенерація на частоті резонансу.
Крутизна перетворення даної схеми:
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Крутизна перетворення схеми прототипу:
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Поділивши (1) на (2), отримаємо коефіцієнт,
який показує,  в скільки раз включення від'ємної
ємності С-негатрона 3 привело до зміни
чутливості:
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Тобто з (3) видно, що крутизна перетворення

(чутливість) збільшується, і, відповідно, відбува-
ється підвищенні точності вимірювання неелект-
ричних величин.

Вихідним інформаційним параметром в схемі
ємнісного негасенсора з частотним виходом є час-
тота, а не амплітуда, як в схемі прототипу. Вплив
завад призводить до спотворення амплітуди сиг-
налу, а частота залишається незмінною, тому за-
вадозахищеність зростає.
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